KELIONĖS PATARIMAI: CORONAVIRUS (COVID-19)
POŽYMIAI APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19) KELIONIŲ IR GYVENIMO VADOVAI
UŽSIENIO IR BENDROVĖS (FCO) KELIONĖS PATARIMAI
Užsienio ir Sandraugos biuro kelionių patarimai yra nuolat peržiūrimi, kad jie atspindėtų mūsų
naujausią rizikos britų žmonėms vertinimą.
Reaguodami į koronaviruso priemones, patariame ne visoms, bet ir būtinoms, kelionėms į kai kurias
šalis, miestus ir regionus.
Turite patikrinti kelionių patarimus į šalį, į kurią keliaujate. Sužinoję apie incidentą, kuris gali smarkiai
paveikti šioje srityje keliaujančius ar gyvenančius britus, mes kuo greičiau jį atnaujiname.
Kylančios krizės metu kelis kartus per dieną galime atnaujinti savo kelionių patarimus.
Apsilankykite https://www.gov.uk/foreign-travel-advice arba spustelėkite čia norėdami sužinoti
daugiau apie tai, kaip veikia mūsų kelionių patarimai.
PRIEŠ TAU IŠEINANT
PASIRENKITE SAVO KELIONEI
Jūs esate atsakingi už tai, kad esate pasiruošę kelionėms.
Tu turėtum:






Patikrinkite kelionių patarimus ir prisiregistruokite, jei norite gauti perspėjimo pranešimus el.
Paštu
Jei kyla abejonių dėl koronaviruso , įsitikinkite, kad turite tinkamą kelionių draudimą ,
susisiekite su savo kelionių draudimo paslaugų teikėju ir pasitikrinkite, kas bus padengta, jei
susirgtumėte ar vietos valdžios institucijos reikalautų savarankiškai izoliuoti ar karantinuoti
keliaujant.
Pasiteiraukite oro linijų bendrovės, kelionių organizatoriaus, kruizinių linijų ar kitų transporto
ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, ar nėra pakeitimų, susijusių su koronavirusu
Suplanuokite bet kokius galimus jūsų kelionės sutrikimus

Jei esate vyresnis arba turite anksčiau buvusių sveikatos sutrikimų (pvz., Astma, diabetas, širdies
liga), užsikrėtę virusu jūs labiau linkę sunkiai susirgti. Apsvarstykite, ar šiuo metu kelionės yra
tinkamas pasirinkimas.
Apsilankykite https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ ir patikrinkite NHS
rekomendacijas prieš kelionę.

GAUTI KELIONIŲ DRAUDIMĄ
Įsitikinkite, kad turite tinkamą užsienio kelionių draudimą, ir įsigykite jį iškart, kai užsisakote
atostogas. Jūs esate atsakingas už tai, kad būtumėte apsaugotas.
Apsilankykite https://www.gov.uk/guidance/foreign-travel-insurance ir perskaitykite mūsų
draudimo pirkimo rekomendacijas.
Nerekomenduojame keliauti į tam tikrą šalį tik tada, kai rizika Didžiosios Britanijos piliečiams yra
nepriimtinai didelė. Turėtumėte patikrinti išsamią savo kelionių draudimo informaciją ir sužinoti, ką ji
apima, ir, jei turite kokių klausimų, susisiekite su savo draudimo paslaugų teikėju.
Jei keliaujate su šeima ir turite kelionių planų prieš Velykų atostogas ar per jas, įsitikinkite, kad turite
tinkamą kelionių draudimą. Gali būti tinkama šeimos ar grupės politika.
Britanijos draudikų asociacija (ABI) paskelbė informaciją apie koronaviruso kelionių draudimo
padarinius .
Kreipkitės į savo kelionių draudimo paslaugų teikėją, jei turite daugiau klausimų apie jūsų draudimą
ar norėtumėte patikinimo.
ĮVEŽIMO APRIBOJIMAI
Daugelyje šalių ir teritorijų buvo įvestos tikrinimo priemonės (temperatūros patikrinimas ir sveikatos
/ kelionės klausimai) ir įvažiavimo į sienos perėjimo punktus ir transporto mazgus apribojimai.
Jei neseniai buvote viruso paveiktoje šalyje, jums gali prireikti karantino arba jums gali būti neleista
įvažiuoti ar keliauti per trečiąją šalį.
Peržiūrėkite visų šalių, kurias planuojate aplankyti ar pervežti, kelionių patarimų puslapius.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie atvykimo reikalavimus, susisiekite su vietinėmis
imigracijos institucijomis arba šalies, į kurią keliaujate, ambasada, vyriausia komisija ar konsulatu.
KELIONĖS LĖKTUVU
Vyriausybėms ir vietos valdžios institucijoms imantis priemonių viruso plitimui kontroliuoti, kai kurios
oro linijų bendrovės keičia savo tvarkaraščius arba sustabdo skrydžius tam tikrose vietose.
Jei keliaujate į koronaviruso paveiktą teritoriją , atnaujinkite savo kelionių bendrovės ar oro linijų
bendrovės naujausią informaciją .
VIDAUS KRYŽIAI



Jei planuojate leistis į kruizą, atminkite, kad laive gali kilti COVID-19 protrūkis, o jūsų kelionės
gali būti sutrikdytos.
Jei esate 70 metų ir vyresnis arba turite sveikatos sutrikimų, šiuo metu patariame nekeliauti
kruiziniu laivu.

Apsilankykite https://www.gov.uk/guidance/cruise-ship-travel ir sužinokite daugiau mūsų
kelionių kruiziniu laivu gairėse.
Tarptautinė kruizinių linijų asociacija (CLIA) priėmė sustiprintą narių sveikatos politiką, kurios privalo
laikytis visos CLIA vandenyno kruizinės linijos. Tai apima rekomendacijas, kam turėtų būti leista įlipti į
kruizinius laivus. Jei ketinate keliauti tarptautiniu kruizu, susisiekite su savo kelionių kompanija ir
gaukite naujausios informacijos.
TARPTAUTINĖS ŠVIETIMO Kelionės
Jei dirbate švietimo įstaigoje ir planuojate kelionę, perskaitykite Švietimo orientavimo skyrių,
kuriame atsispindi FCO patarimai apie keliones.
Vyriausybė pataria visoms užsienio jaunesnėms nei 18 metų amžiaus kelionėms į užsienį mokytis iki
tol.
KAD JŪS PRISTATYKITE
JEI KELIONĖS KONSULTACIJOS KEIČIAMA, KAD JŪS BŪTINI
Jei keičiame FCO kelionių patarimus, paprastai patariame vadovautis vietinių valdžios institucijų
patarimais. Už jūsų saugumą ir saugumą yra atsakinga vietos valdžia, kurioje esate.
Jei esate užsienyje, kai pasikeičia mūsų kelionių patarimai, kuo greičiau susisiekite su oro linijų ar
kelionių kompanija ir savo draudimo paslaugų teikėju.
Jūs taip pat turėtumėte nuolat tikrinti mūsų kelionių patarimus. Jei žmonėms patarsime išvykti iš
šalies, pasakysime taip. Pagalbinį išvykimą organizuojame tik išskirtinėmis aplinkybėmis.
KARANTINAS, KAD JŪS LENGVAI
Jei vietos valdžia, kurioje jūs siūlote, jus saugoti karantine, turėtumėte vadovautis jų patarimais. Kai
esate užsienyje, jūs esate atsakingi už jūsų saugumą.
Jei įtariami koronaviruso atvejai, kai esate, jums gali tekti likti viešbučio kambaryje ar būste 14 dienų,
persikelti į karantino patalpas, paimti koronaviruso testus ir, kai kuriais atvejais teigiama, būti
paguldytam į ligoninę.
Taip pat turėtumėte kuo greičiau susisiekti su oro linijų ar kelionių kompanija ir draudimo paslaugų
teikėju. Pagalbinį išvykimą organizuojame tik išskirtinėmis aplinkybėmis.
KONSULINĖ PAGALBA
Jei jums reikalinga konsulinė pagalba, bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis paskambinę į
artimiausią Didžiosios Britanijos ambasadą, vyriausiąją komisiją ar konsulatą.
Apsilankykite https://www.gov.uk/government/publications/support-for-british-nationalsabroad-a-guide ir skaitykite daugiau apie mūsų teikiamą konsulinę paramą.

PASKUTINĖS SVEIKATOS PATARIMAI
Norėdami sužinoti dabartinę situaciją JK ir užsienyje, skaitykite naujausias NHS gaires dėl
koronaviruso .
Nacionalinis kelionių sveikatos tinklas ir centras ( NaTHNaC ) taip pat parengė bendrus patarimus,
kaip pasiruošti užsienio kelionėms ir kaip kiekvienas gali sumažinti kvėpavimo takų virusų plitimą.
Rekomendacijos paskelbtos 2020 m. Kovo 13 d., Penktadienį

